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Strategia Anuală de
Asistenţă Tehnică
aferentă anului 2013 a
fost aprobată de
membrii Comitetului
Comun de Monitorizare
Prima reuniune a
Grupului de Lucru pentru
planificarea următoarei
perioade de programare
s-a reunit la Călăraşi
Ziua Cooperării
Europene s-a desfăşurat
în Călăraşi.

În cadrul acestei ediții
ne propunem să vă
prezentăm principalele
realizări înregistrate în
p r o c e s u l
d e
implementare
a
Programului
de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră
România-Bulgaria 20072013, în perioada iuliedecembrie 2012.
În acest sens, vă vom
prezenta
ultimele
informaţii privind stadiul
actual de implementare
a Programului, din punct
de vedere al contractării

şi
al
progresului
financiar.
De asemenea, vă vom
prezenta
principalele
evenimente şi întâlniri
organizate la nivelul
Programului.
Nu în ultimul rând,
trebuie să amintim şi
principalele decizii luate de
Comitetul Comun de
Monitorizare în cadrul
reuniunii desfăşurată în
cursul lunii noiembrie
2012.

Svisthov
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Noutăţi privind implementarea Programului*
Selecţie şi contractare
Până în prezent, la nivelul
Programului, au fost contractate
129 de proiecte, cu o valoare
totală de aproximativ 243 de
milioane de euro, din care 206
de milioane de euro sunt
asiguraţi din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională
(FEDR).
Din totalul de 129 de proiecte
contractate, 50 se află în faza
de implementare, 74 au fost
deja finalizate, iar 5 reziliate.
Cele 53 de proiecte aflate în
implementare au o valoare
totală de 183.120.990 de euro.






38.752.394 de euro FEDR
rambursaţi beneficiarilor
Programului
16 aplicaţii de plată
transmise la Comisia
Europeană spre
rambursare, cu o valoare
totală de 54.982.788,06
de euro
21.654.519 de euro FEDR
rambursaţi de CE

Informaţii financiare
La nivelul datei de 31
decembrie 2012, beneficiarii
au depus 627 de cereri de
rambursare, cu o valoare
totală de 62.234.356,12 de
euro. Din acestea au fost
plătite de către AM, 545 de
cereri de rambursare, cu o

* Informaţiile prezentate sunt la nivelul datei de 31 decembrie 2012

valoare de 38.752.394 de euro FEDR. Restul
cererilor de rambursare se află în diferite
stadii de procesare la nivelul STC/AM.
În contextul Programului, au fost transmise
Comisiei Europene 16 aplicaţii de plată cu o
valoare totală de 54.982.788,06 de euro,
din care CE a rambursat 21.654.519 de euro
FEDR.
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A noua reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului

Decizii şi puncte de discuție









Revizuirea Strategiei
Multianuale de Asistență
Tehnică pentru Programul
de Cooperare
Transfrontalieră România
– Bulgaria 2007-2013.
Aprobarea Strategiei
Anuale de Asistenţă
Tehnică aferentă anului
2013
Strategia de contractare
bazată pe fondurile
disponibile la acest
moment, fonduri
reprezentate de
economiile și corecțiile
bugetare la nivel de
Program.
Înființarea Grupului
responsabil cu închiderea
activităților Programului
de Cooperare
Transfrontalieră România
– Bulgaria 2007-2013.

Autoritatea de Management
pentru
Programul
de
Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 20072013 - Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului din
România,
Autoritatea
Naţională - Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Lucrărilor Publice din
Bulgaria şi Secretariatul
Tehni c Co mun pentru
Programul Ro-Bg - Biroul
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi
pentru Graniţa RomâniaBulgaria au organizat în data
de 21 noiembrie 2012, în
Sala de Conferințe a Agenției
de Dezvoltare Regională Sud
Muntenia din Călărași, cea
de a noua reuniune a
Comitetului Comun de
Monitorizare.
Preşedinţia Comitetului
Comun de Monitorizare a fost
asigurată anul acesta de
delegaţia română condusă în
cadrul acestei reuniuni de
Iuliu BARA, director general
al Direcţiei Generale pentru
Cooperare Teritorială din
cadrul
Ministerului
Dezvoltării
Regionale şi
Turismului din România, în
timp ce delegația bulgară a
fost condusă de Nikolay
NANKOV – Ministru Adjunct în
cadrul
Ministerului
Dezvoltării Regionale şi
Lucrărilor Publice din
Bulgaria.
Reuniunea a fost deschisă de
Iuliu Bara, care a mulțumit
m e m b r i lo r
C o mi t et ul u i
Comun de Monitorizare
pentru activitatea depusă
până acum și implicarea în
implementarea în bune
condiții a Programului
subliniind că “Lucrăm din
plin pentru îndeplinirea

obiectivelor asumate în
cadrul Programului de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră România
-Bulgaria 2007-2013, dar
gândurile noastre sunt
orientate
și
spre
următoarea perioadă de
programare”.
Nikolay
Nankov, a mulțumit, de
asemenea, membrilor și
invitaților Comitetului
Comun de Monitorizare
pentru participarea la
reuniune și a subliniat “În
calitate de reprezentant
al Autorității Naționale,
consider
rezultatele
pozitive obținute în urma
misiunii de audit, sistem
și operațiuni desfășurată
la nivelul Programului, ca
reprezentând
buna
colaborare între toate
organismele
de
management
ale
Programului”.
Kypros
Kyprianou, reprezentantul
Comisiei Europene, a
declarat “Sunt conștient
d e
e f o r t u r i l e
semnificative ce au fost
depuse pentru a evita
dezangajarea automată și
în acest sens salut
structurile implicate în
gestionarea Programului,
sunteți excepționali și
cred că orice dificultate
întâmpinată, poate fi
depășită prin lucrul în
echipă”.
Cu
această
ocazie,
directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Muşat, în
calitate de preşedinte al
Consiliului Director al
Biroului pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi
pentru Graniţa România –
Bulgaria, a susţinut o

alocuţiune în deschiderea
evenimentului. „Este o
mare
onoare
pentru
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia să
fie gazda unui eveniment
atât de important, mai cu
seamă când acesta are loc
într-o perioadă în care
preocupările
pentru
actualul
program
se
îngemănează
cu
cele
pentru viitoarea perioadă
de programare, 2014 2020. Apreciem progresul
susţinut
pe care
îl
înregistrează Programul
d e
C o o p e r a r e
Transfrontalieră România
- Bulgaria 2007 – 2013.
Acest lucru ar fi fost
imposibil fără contribuţia
consistentă a tuturor
beneficiarilor, dar şi a
structurilor ce gestionează
programul, pe ambele
maluri ale Dunării. Ca
decident al BRCT Călărași,
în
cadrul
căruia
funcţionează Secretariatul
Tehnic Comun, reafirm
sprijinul total pe care îl
acordăm
Biroului
şi
hotărârea noastră de a-l
susţine să îndeplinească în
continuare acelaşi rol
important şi în perioada
următoare de programare,
plecând de la expertiza
remarcabilă acumulată de
această structură
de
cooperare şi, bineînţeles,
în baza rezultatelor bune
obţinute
în
actualul
e x e r c i ţ i u
d e
programare.”, a declarat
Liviu Muşat.
continuare pagina 4
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A noua reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului
continuare pagina 3

În cadrul reuniunii, s-au
dezbătut şi luat decizii
privind
următoarele
aspecte:
Strategia
Anuală
de
Asistență Tehnică pentru
anul 2013.
 Revizuirea Strategiei
Multianuale
de
As i s t e n ță
T e h ni că
pentru Programul de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră
România – Bulgaria
2007-2013.
 Aprobarea Strategiei
Anuale de Asistenţă
Tehnică
aferentă
anului 2013.
 Strategia
de
contractare bazată pe
fondurile disponibile la
acest moment, fonduri
reprezentate
de
economiile și corecțiile
bugetare la nivel de
Program.
 Înființarea Grupului

responsabil
cu
î n c h i d e r e a
a cti v i tă ți lo r
Programului
de
C o o p e r a r e
Transfrontalieră
România – Bulgaria
2007-2013.
De asemenea, în cadrul
reuniunii
au
fost
prezentate membrilor
CCM
şi
informații
detaliate privind stadiul
i m p l e m e n t ă r i i
Programului cu accent pe
progresele
fizice
şi
financiare înregistrate
până în prezent, Planul
Anual de Evaluare a
Programului de Cooperare
Transfrontalieră România
– Bulgaria 2007-2013 și
viitoarea perioadă de
programare (2014-2020).
Directorul executiv al
BRCT Călărași, Nicoleta
Mincu, a apreciat opiniile
celor
prezenți
la

eveniment,
care
au
subliniat rolul Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călărași
pentru România-Bulgaria în
aria eligibilă a Programului
și consideră că rezultatele
obținute până în prezent,
îndreptățesc BRCT Călărași
să fie implicat în mod cât
mai activ în pregătirea
următoarei perioade de
programare.
Conform regulamentelor
europene
privind
instrumentele structurale,
Comitetul Co mun
de
Monitorizare are rolul de a
superviza Programul şi de a
asigura
calitatea
şi
eficacitatea implementării
Programului şi a proiectelor
din cadrul lui. Comitetul a
fost înfiinţat şi este alcătuit
din reprezentanţi la nivel
naţional, regional şi local ai
celor două state.

Informaţii privind perioada de programare
2014-2020

Constituirea Grupului de
Lucru pentru planificarea
strategică şi programarea
următorului program de
cooperare transfrontalieră
România-Bulgaria 2014-2020

În data de 21 noiembrie
2012 a avut loc prima
reuniune a Grupului de
Lucru pentru planificarea
strategică şi programarea
ariei
eligibile
a
următorului program de
cooperare transfrontalieră
România-Bulgaria 20142020. În cadrul acestei
prime reuniuni, membrii
Grupului de Lucru au
discutat Regulamentul de
organizare şi funcţionare.
Conform
prevederilor
acestuia, Grupul de lucru
este format din membrii

desemnaţii de ambele
state
implicate
în
următo rul
program,
respectiv România şi
Bulgaria,
având
următoarele atribuţii:
 Coordonează dialogul
dintre stakeholder-ii
relevanţi în vederea
p r e g ă t i r i i
următorului program.
 Aprobă termenii de
referinţă
pentru
contractarea
serviciilor necesare
realizării evaluării ex
-ante,
evaluării







strategice de mediu şi a
programului
de
c o o p e r a r e
transfrontalieră.
Aprobă
documentul
concept elaborat pentru
următorul program.
Asigură
corelarea
nevoilo r
loca le
şi
regiona le
cu cele
naţionale.
Identifică şi planifică
proiectele de investiţii.
Fac propuneri privind
alocarea fondurilor
disponibile.
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Proiecte implementate
Din totalul de 126 de proiecte contractate la nivelul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013, pentru 72 de proiecte s-a finalizat perioada de implementare, 49 sunt în
faza de implementare, iar 5 proiecte au fost reziliate.

MedPlaNet – Rețea pentru plantele medicinale - consolidarea avantajului
comparative al zonei transfrontaliere Călărași—Silistra pentru o dezvoltare
durabilă
Proiectul “MedPlaNet –
Rețea pentru plantele
medicinale consolidarea avantajului
comparative al zonei
transfrontaliere
Călărași—Silistra pentru
o dezvoltare durabilă”

Zona de implementare: Călăraşi şi
Silistra
Durata proiectului: 23.10.2010 –
22.04.2012
Valoare totală: 1.425.660 de euro
Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului l-a
reprezentant sprijinirea dezvoltării
economice şi sociale a zonei eligibile
prin folosirea potențialului plantelor
medicinale, aromatice şi al produselor
naturale pentru iniţierea unor afaceri
noi.
Descriere
În cadrul proiectului a fost dezvoltată
o rețea de colaborare, numita
“rețeaua MedPlanet” – formată atât
din persoane fizice, adică din fermieri
din județul Călăraşi sau din districtul
Silistra, cât şi din persoane juridice,
adică din societăţi comerciale care au
preocupări în acest domeniu în zona
transfrontalieră. Prin crearea acestei
rețele de cultivatori şi procesatori de
plante medicinale şi aromatice s-a
creat o identitate regională proprie
pentru zona transfrontalieră Călărași –
Silistra. Membrii acestei rețele au
beneficiat și vor beneficia de
cunoștințele furnizate de institutele
de cercetare şi vor fi în permanentă
instruiți în cadrul unor conferințe şi
training-uri realizate online.
În cadrul proiectului s-a elaborat un
studiu foarte amplu privind plantele
medicinale din zonă, realizându-se un
inventar al plantelor şi un screening

fito-chimic pentru a identifica
principiile active din plantele
medicinale.
De asemenea, s-a realizat şi un
studiu al stării de sănătate a
populației din zonă şi o analiză a
utilizării tradiționale a plantelor
medicinale pentru tratarea
anumitor afecțiuni. În cadrul
studiului, o secțiune a fost dedicată
realizării unui studiu de marketing,
axat pe identificarea preferinţelor
pieţei privind plantele medicinale,
atât la nivelul României şi Bulgariei,
cât şi la nivelul Uniunii Europene.
În acelaşi timp, a fost dezvoltat şi
un portalul de internet al
proiectului unde sunt postate o baza
de date cu plantelor medicinale, o
baza de date cu fermierii din
rețeaua MedPlaNet, dar şi un
program video educațional privind
cultivarea şi valorificarea plantelor
medicinale,
cursuri şi ghiduri
pentru fermieri şi alte informații
utile pentru orice persoana
interesată de acest domeniu.
Portalul este trilingv – în română,
bulgară şi engleză.
De asemenea, au fost realizate o
serie de ghiduri şi cursuri privind
cultivare, recoltare, procesare şi
utilizare a plantelor medicinale şi
aromatice.
În cadrul proiectului au fost dotate
o serie de centre de informare în
județul Călăraşi (în comuna Stefan
cel Mare) şi în districtul Silistra. Pe
lângă centrele de informare, au fost
dotate şi două laboratoare școlare
din scoli profesionale cu profil
agricol – unul în Călăraşi, la Colegiul
Agricol “Sandu Aldea” şi unul în
Alfatar, în districtul Silistra din
Bulgaria.
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Evenimente organizate la nivelul Programului
Ziua Cooperării Europene
În contextul Uniunii Europene,
săptămâna 17-23 septembrie 2012
este sinonimă cu “Ziua Cooperării
Europene”, campanie care
celebrează succesul și realizările
cooperării dintre regiunile și țările
europene. Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 s-a alăturat acestei
campanii de comunicare pentru a
sărbători succesul înregistrat în
implementarea celor 124 de
proiecte finanțate prin Program,
prin două acțiuni locale.
La a cțiunea de vineri, 2 1
septembrie 2012, de la sediul
Centrului Transfrontalier de Afaceri
a participat echipa Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră
Călărași pentru Granița RomâniaBulgaria, alături de colegii de la
Auto ri ta tea de Ma n a gem e nt
(Ministerul Dezvoltării Regionale și
Turismului din România). Bucătăria
tradițională românească și
bucătăria bulgărească au fost aduse
în prim plan, într-o competiție plină
de aromă și savoare.
Acțiunea de sâmbătă, 22
septembrie 2012, s-a desfășurat
începând cu ora 11:00, în Sala
Polivalentă Călărași. Biroul Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră
Călărași pentru Granița RomâniaBulgaria a dedicat această zi
sportului, cu atât mai mult cu cât
săptămâna 17-23 septembrie 2012
este rezervată Săptămânii
Mobilității Europene.
Acțiunea a fost deschisă de către
directorul executiv BRCT Călărași,
Nicoleta MINCU, căreia i s-au
alăturat Vicepreședintele Consiliului
Județean Călărași, Bogdan
GEORGESCU, Viceprimarul Primăriei
Municipiului Călărași, Marius DULCE,
și profesorul Tatyana DOBREVA de

la Colegiul “Nikola Vaptsarov” din
Silistra. Acțiunea a debutat cu un
meci amical între echipa BRCT
Călărași și echipa de fotbal a
Colegiul “Nikola Vaptsarov” din
Silistra. S-au înscris în competiție
alte 4 echipe, finala fiind
disputată între echipa de fotbal a
Colegiului Economic Călărași,
antrenată de profesorul Ion
BUTUC, și un grup de tineri
organizați în echipa “cooperării”.
Echipa Colegiului Economic
Călărași s-a dovedit a fi cea mai
puternică, câștigând finala
acestei competiții.
Subliniind noutatea acțiunii
desfășurate
la
nivelul
Programului, Nicoleta MINCU,
directorul executiv al BRCT, a
aprecia t eco ul po zitiv al
activității desfășurate sâmbătă și
numărul crescut de participanți.
„Este o activitate complet
diferită de cele pe care le
de sfă ș ură m z i de z i î n
implementarea Programului de
Cooperare Transfro ntalieră
România-Bulgaria 2007-2013, dar
care oferă satisfacții multiple și,
cel mai important, apropie
oamenii.“
Obiectivul campaniei “Ziua
Cooperării Europene” desfășurată
sub sloganul “La granițe, ne
dezvoltăm împreună” este acela
de a celebra realizările cooperării
dintre regiunile și ță rile
europene. De la începutul anilor
’90, peste 20.000 de proiecte
cofinanțate de UE, au contribuit
la îmbunătățirea vieții cetățenilor
europeni de-a lungul granițelor,
de la crearea de noi locuri de
muncă, la protejarea mediului,
îmbunătățirea serviciilor
medicale, transport și energie.
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Proiectul “Cross border Istro-Pontic Destination for Cultural Turism” (Zona
transfrontalieră Istro-Pontică—destinaţie pentru turismul cultural), desemnat
câștigător în cadrul Conferinţei Anuale a Programului de Cooperare
Proiectul Cross border IstroPontic Destination for Cultural
Tourism, implementat de
EUREKA, în parteneriat cu
Muzeul Naţional de Istorie şi
Arheologie Constanţa şi
Asociaţia Europartners Dobrich,
a fost desemnat câştigător în
ultima etapă a concursului de
proiecte organizat la nivelul
Programului de Cooperare
Tra nsfro nta lieră România Bulgaria 2007-2013, în perioada
octombrie-noiembrie 2012.
Astfel, primele 10 proiecte
selectate la sfârşitul etapei I au
fost prezentate în cadrul
Conferinţei Anuale privind
stadiul
implementării
Programului de Cooperare
Tra nsfro nta lieră România Bulgaria 2007-2013, care s-a
desfăşurat joi, 22 noiembrie
2012, la sediul Agenţiei de
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia din Călăraşi. Cei care
au votat pentru desemnarea
câştigătorului concursului au
fost chiar participanţii.

Echipa

Secretariatului

Tehnic

Conferinţa a fost organizată de
către
Autoritatea
de
Management (Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Turismului din România),
Autoritatea
Naţională
(Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Lucrărilor Publice din
Bulgaria) şi Secretariatul Tehnic
Comun al Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
(Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru Graniţa România
-Bulgaria).

Grupul-ţintă al acestui eveniment
este reprezentat de beneficiari ai
Programului, oficiali la nivel
naţional, regional şi local din
România şi Bulgaria, precum şi de
mass-media din cele două state.
În cadrul evenimentului au luat
cuvântul Liviu Muşat, preşedintele
Consiliului Director al Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi, pentru
Graniţa România-Bulgaria, Iuliu
Bara, directorul general al
Direcţiei Ge ne ra l e pent ru
Cooperare Teritorială din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului, Marius Mladenov,
şeful Departamentului “Programe
de Cooperare Teri toriala
Europeana şi de Vecinătate”,
Excelenţa Sa, Aleksandar Filipov,
ambasadorul Bulgariei in Romania
şi reprezentantului Comisiei
Europene, Kypros Kyprianou.
Evenimentul a
urmărit
prezentarea progreselor
înregistrate în implementarea
Programului, pe parcursul anului
2012. Astfel, reprezentanţii
structurilor de management ale
P ro g ra m u l ui a u p r e z e nt a t
principalele realizări ale
Programului, cu accent pe
evidenţierea informaţiilor
financiare si tehnice.
Pentru informaţii suplimentare
privind conferinţa anuală, precum
şi p e nt ru d eta li i pr ivi nd
Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013, vă invităm să accesaţi
pagina de internet a Programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu.
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Drumurile de acces către podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse vor fi
reabilitate cu fonduri europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria
“Îmbunătăţirea
accesibilităţii în
Euroregiunea Ruse-Giurgiu cu
coridorul Pan-European de
transport nr.9”

Cooperarea româno -bulgară,
facilitată de fondurile europene,
continuă prin implementarea în
parteneriat a unui proiect de
îmbunătăţire a infrastructurii locale
de transport.
În data de 13 iulie 2012, în prezenţa
reprezentanţilor Autorităţii de
Management a Programului de
Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 (Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului
din România ), ai Autorităţii
Naţionale (Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Lucrărilor Publice din
Bulgaria) şi ai partenerului lider –
Municipalitatea Ruse, s-a semnat
contractul de finanţare pentru
proiectul
Îmbunătăţirea
accesibilităţii în Euroregiunea RuseGiurgiu cu coridorul Pan-European de
transport nr.9.
Proiectul vizează reabilitarea şi
modernizarea unor secţiuni ale
bulevardului Tutrakan din Ruse şi ale
drumului de legătură dintre centrul
municipiului Giurgiu şi punctul de
trecere frontieră Giurgiu - Ruse, în
scopul facilitării accesibilităţii la
singurul pod existent pe cursul
inferior al Dunării. În plus, va fi
creat un sistem comun de colectare
a datelor şi de supraveghere video a
traficului din zona vizată. Rapoartele
de sistem vor fi disponibile pe
internet pentru părţile interesate
(şoferi, companii, instituţii etc.).

Echipa Secretariatului Tehnic

„Astăzi semnăm un contract
important de infrastructură rutieră,
dar să nu uităm că începe o nouă
perioadă de programare şi, tocmai
de aceea, va trebui să aşezăm pe noi
baze viitorul program de cooperare
transfrontalieră, în acord cu
priorităţile Strategiei Dunării. În

viitor, va trebui să completăm
infrastructura dezvoltată în comun
cu investiţii în infrastructura
portuară, pentru că Dunărea are
un potenţial de dezvoltare
semnificativ, atât în ceea ce
priveşte transportul şi turismul,
cât şi în ceea ce priveşte alte arii
ale dezvoltării regionale”, a
declarat Marcel Boloş, secretar de
stat în Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, care a
participat la eveniment.
Investiţia este finanţată în cadrul
Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 şi are o valoarea totală
de 6,8 milioane de euro, din care
5,7 milioane de euro sunt asiguraţi
prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Proiectul a fost depus în cadrul
celui de-al doilea apel de proiecte
şi se adresează Axei Prioritare 1 Accesibilitate, Domeniul Major de
Intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea
facilităţilor de transport
transfrontalier terestru şi fluvial.
Parteneriatul proiectului este
format din Municipalitatea Ruse şi
Primăria Municipiului Giurgiu care,
pe o perioadă de 30 de luni, vor
urmări
îmbunătăţirea
infrastructurii principale de
transport din Euroregiunea RuseGiurgiu prin reabilitarea şi
modernizarea sectoarelor
principale ale drumurilor de
legătură cu coridorul Pan-European
de transport nr.9, optimizarea
coordonării traficului şi scăderea
punctelor critice şi a sectoarelor
aglomerate.
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Conferința cu multiplicatorii europeni de informaţie privind Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

În data de 23 iulie 2012 s-a
desfăşurat la Razgrad, Conferinţa
cu multiplicatorii europeni de
informație. Scopul acestei
conferinţe a fost acela de a
disemina ultimele informații
privind Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 și de a extinde rețeaua
multiplicatorilor de informație
creată la nivel local/regional.
Cuvântul de deschidere al
conferinței a aparținut
gu v e rn a t or u l u i d is t ric t u l u i
Razgrad, Valentin VASILEV și
directorului adjunct al BRCT
Călărași, Doina CREȚU, care au
subliniat importanța și beneficiile
Programului pentru dezvoltarea
zonei de graniță dintre România
și Bulgaria. În continuare,
reprezentanții Programului au
prezentat participanților
progresul înregistrat în
implementare, întâlnirile
destinate beneficiarilor
desfășurate și cele programate
pentru perioada imediat
următoare, evenimentele de
promovare a Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
prevăzute pentru anul 2012, rolul
și activitățile BRCT Călărași în
cadrul Programului prin
Secretariatul Tehnic Comun și
Serviciul Control de Prim Nivel
pentru partenerii români.
Echipa Secretariatului Tehnic

Discuțiile referitoare la rețeaua
multiplicatorilor de informație sau axat pe rolul acesteia de a

selecta, adapta şi transfera
informaţiile privind Programul
către publicul larg. Reprezentanții
instituțiilor membre ale rețelei,
precum și ai instituțiilor care și-au
arătat disponibilitatea de a
participa la conferinţă, au luat
cuvântul, întărind importanţa
informațiilor permanent
actualizate pentru public. De
asemenea, discuțiile au vizat şi
aspectele privind identitatea de
mesaj și de imagine a Programului
și activităţile de comunicarea la
nivelul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013, în ansamblu.
A doua parte a întâlnirii a fost
rezervată beneficiarilor
Programului care au prezentat
audienței proiectele finanțate în
cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013. Din partea primăriei
General Toshevo, Katiya
BELELIEVA a prezentat proiectul
Regiunea transfrontalieră General
Toshevo - Negru Vodă – o
destinație turistică necunoscută,
iar directorul executiv al
Asociației Euroregion Danubius,
Lili GANCHEVA, a expus
participanților detalii privind
proiectul
Reabilitarea
infrastructurii de acces pentru
dezvoltarea
cooperării
transfrontaliere în regiunea
Giurgiu – Ruse (R.O.A.D. GIURGIU –
RUSE).
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Sesiune de informare privind oportunităţile egale în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Secretariatul Tehnic Comun al
Programului de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013 din cadrul
Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru granița
România-Bulgaria, a organizat
în data de 27 iulie 2012, în
sala de conferințe a
Administrației Districtuale
Vidin, o sesiune de informare
privind oportunităţile egale
oferite în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013.
Grupul țintă al acestui
eveniment a fost reprezentat
de instituţiile destinate
persoanelor cu dizabilităţi, din
aria eligibilă a Programului.

Echipa Secretariatului Tehnic

În prima parte, reprezentanții
STC/BRCT Călărași, Nicoleta
MINCU – director executiv și
Slavena ZHELEVA – manager
financiar, au prezentat
participanților
stadiul
implementării Programului și
impactul acestuia în aria
eligibilă, cu respectarea
principiilor de baza ale
Programului. Prin acțiunile
desfășurate la nivelul
Programului se urmăreşte
prevenirea discriminării bazate
pe sex, origine etnică sau
rasială, religie sau credinţă,
dizabilităţ i, vârstă sau
orientare sexuală. Informațiile
prezentate au fost completate

cu detalii privind întâlnirile
destinate beneficiarilor
desfășurate și programate
pentru perioada imediat
următoare, evenimentele de
promovare a Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
prevăzute pentru anul 2012,
rolul și activitățile STC/BRCT
Călărași în cadrul Programului.
A doua parte a întâlnirii a fost
rezervată prezentării proiectului
“Realizarea unei rețele de
parteneriat transfrontalier de
Centre pentru egalitate în
drepturi a persoanelor cu
handicap” finanţat în cadrul
Programului de Cooperare
Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013. Prezentarea
a fost susţinută de doamna
Krasimira TOMOVA în calitate de
coordonator al proiectului
menționat. În procesul de
implementarea a proiectului
s un t im pl ic aţ i u rm ăt orii
parteneri: Clubul regional de
lucru „Inițiative și parteneriate
pentru persoane cu handicap”
regiunea de planificare NordVest, Uniunea persoanelor cu
handicap din Bulgaria și
A s oc iaț ia C al af at -Du i v e n .
Valoarea totală a proiectului
este de 0,22 milioane de euro,
din care 0,19 milioane de euro
sunt asiguraţi prin Fondul
European pentru Dezvoltare
Regională.
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Vizită la proiecte, prilej pentru reprezentanţii mass-media de a observa
rezultatele concrete ale utilizării fondurilor europene în contextul
Programului de Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România-Bulgaria

În data de
26 septembrie
2012, Secretariatul Tehnic
Comun (STC) pentru Programul
de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013 a
organizat prima vizită pe anul
2012 la unul din proiectele
finanțate
în
cadrul
Programului de Cooperare
Transfrontalieră pentru
Granița România-Bulgaria 2007
-2013. Vizita în teren la locul
de implementare a proiectului
cu titlul “Găzduirea unui
mediu de afaceri - cea mai
scurtă cale spre dezvoltarea
transfrontalieră” a avut ca
obiectiv creşterea gradului de
c onş tientizare
a
reprezentanţilor mass-mediei
precum și ai societății civile,
academice și autorităților
locale, privind oportunităţile
oferite de Programul de
Cooperare Transfrontalieră
pentru România-Bulgaria 20072013 şi a beneficiilor aduse
localităţilor în care s-a derulat
proiectul şi, implicit, regiunii
de graniță.

Echipa Secretariatului Tehnic

Întâlnirea cu jurnaliştii,
reprezentanții societății civile
și ai autorităților locale din
Montana a avut loc la Sala de
C on f e rin ț e a H ot e l u l u i
“Jitomir”, Montana, unde
reprezentanții BRCT Călărași/
STC, Bogdan MUȘAT – Șef STC
al Programului RO-BG, Evdokia
NEDELCHEVA – Manager de
Proiecte și Slavena ZHELEVA –

Manager Financiar, au prezentat
Programul de Cooperare
Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013 cu accent
asupra stadiului implementării și
a activităților desfășurate la
nivelul programului.
Cu această ocazie, Nicoleta
MINCU, director executiv al
BRCT Călărași, a subliniat
varietatea domeniilor și implicit
a operațiilor finanțate prin
program.
Vizita în teren s-a realizat la
sediul Agenției pentru
Dezvoltare Regională și Centru
de Afaceri 2000 Montana,
partener lider în cadrul
proiectului „Găzduirea unui
mediu de afaceri - cea mai
scurtă cale spre dezvoltarea
transfrontalieră”, implementat
în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013, cu
o valoare eligibilă totală de
399,655.00 EUR. Implementarea
proiectului a durat 18 luni, iar
obiectivul specific al acestuia a
fost îmbunătățirea dezvoltării
economice în regiunile
transfrontaliere - Montana,
Vidin şi Dolj prin susținerea
creșterii economice a sectorului
IMM-urilor. Reprezentantul
Agenției pentru Dezvoltare
Regională și Centrul de Afaceri
2000 Montana a realizat o scurtă
prezentare a activităților şi a
rezultatelor obținute în cadrul
proiectului.
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Cea de-a doua vizită la proiecte a reprezentanţilor mass-media

În data de 10 octombrie 2012,
Secretariatul Tehnic Comun
pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013, din cadrul Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călărași pentru
Granița România-Bulgaria a
organizat cea de-a doua vizită din
acest an la unul din proiectele
finanțate în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalieră
pentru Granița România-Bulgaria
2007-2013. Vizita în teren la locul
de implementare a proiectului
“Reabilitarea infrastructurii de
acces pentru dezvoltarea
cooperării transfrontaliere în
regiunea Giurgiu – Ruse (R.O.A.D.
GIURGIU – RUSE)”, a avut ca
obiectiv creşterea gradului de
conştientizare a reprezentanţilor
mass-mediei, ai societății civile,
ai mediului academic și ai
autorităților locale, privind
oportunităţile oferite de
Programul de Cooperare
Transfrontalieră pentru Granița
România-Bulgaria 2007-2013 şi a
beneficiilor aduse localităţilor în
care s-a derulat proiectul şi,
implicit, regiunii de graniță.

Echipa Secretariatului Tehnic

Întâlnirea cu jurnaliştii,
reprezentanții societății civile și
ai autorităților locale din Giurgiu
a avut loc la Sala de Ședințe a
Consiliului Județean Giurgiu.
Echipa BRCT Călărași a fost
formată din Doina CREȚU –
director adjunct, Bogdan MUȘAT,
șeful Secretariatului Tehnic
Comun al Programului, Sandu
Șerban –șef Serviciu Control de
Prim Nivel, Cristian RADU—șef
Serviciu Management Proiecte și
Alexandru CHIREA – manager
financiar.

Cu această ocazie Bogdan MUȘAT,
șeful Secretariatului Tehnic
Comun al Programului, a subliniat
efectele pozitive ale Programului
asupra regiunii de graniță, în
general și asupra relației dintre
populația de pe ambele maluri
ale Dunării în special.
În prima parte a întâlnirii
reprezentanții BRCT Călărași au
prezentat participanților
Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 cu accent asupra
stadiului implementării și rolul și
activitățile STC/BRCT Călărași în
cadrul Programului. Informațiile
prezentate au fost completate cu
detalii privind întâlnirile
organizate pentru beneficiari și
evenimentele de promovare a
Progra mului de Coo pera re
Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013 desfășurate și
programate pentru perioada
imediat următoare. A doua parte
a întâlnirii a fost rezervată
prezentării
proiectului
„Reabilitarea infrastructurii de
acces pentru dezvoltarea
cooperării transfrontaliere în
regiunea Giurgiu – Ruse (R.O.A.D.
GIURGIU – RUSE)”, implementat
în cadrul Programului de
Co o pera re Tra nsfro n ta lie ră
România-Bulgaria 2007-2013 de
către Consiliul Județean Giurgiu
în calitate de Partener Lider.
La finalul evenimentului
participanții au vizitat segmentul
de drum județean (DJ 503 și DJ
503A) reabilitat de către Consiliul
Județean Giurgiu. Valoarea
eligibilă totală a proiectului este
de 7.561.489 de EUR, avândo
perioadă de implementare de 25
luni.
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Întâlniri cu reprezentanții mass-media— sesiune de informare

Directorul executiv BRCT Călăraşi,
Nico le ta MI NCU a pu n cta t
importanţa evenimentului pentru
presă şi implicit, prin intermediul
lor, pentru cetăţenii din zona
vizată de Program. “Consider că
progresele înregistrate sunt
remarcabile, identitatea
Programului pe harta celor două
Scopul acestei întâlniri a fost
state partenere conturându-se din
acela de a prezenta cele mai
ce în ce mai clar de la un an la
importante
repere
ale
altul.”
Pro gra mului de Co opera re
Transfrontalieră România-Bulgaria Şeful Secretariatului Tehnic Comun
2 00 7 -20 13 , cu a cce nt pe al Programului, Bogdan MUŞAT a
s u c c e s e l e î n r e g i s t r a t e ş i subliniat contribuţia Programului la
provocările întâmpinate pe îmbunătățirea vieții cetățenilor
parcursul
acestui
a n . europeni de-a lungul graniței, la
Reprezentanţii presei au avut crearea de noi locuri de muncă, la
posibilitatea de a adresa întrebări protejarea mediului, îmbunătățirea
şi de a obţine răspunsuri pentru serviciilor și transport, dar şi
punctele de interes, dar şi de a preocuparea permanentă de a
privi Programul prin prisma promova rezultatele obţinute pe
partenerilor de pe cealaltă parte parcursul derulării Programului.
a Dunării.
Secretariatul Tehnic Comun
pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România –
Bulgaria 2007–2013 a organizat în
data de 18 decembrie 2012, în
Silistra, o sesiune de informare
pentru reprezentanţii massmedia.

Întâlniri tehnice cu beneficiarii Programului
Pe parcursul celui de al
doilea semestru al anului
2012, s-a continuat seria
întâlnirilor tehnice şi
mes elo r
rotunde
cu
beneficiarii Programului.
În cadrul acestor întâlniri
tehnice au fost discutate
Mehedinţi 08.10.2012
probleme
privind
întocmirea cererilor de
rambursare, a rapoartelor
de progres şi a rapoartelor
finale, aspecte privind
achiziţiile publice şi
regulile de vizibilitate ale
Echipa Secretariatului Tehnic Programului.

Craiova 27.08.2012

În acest sens, au fost
organizate 5 întâlnirile

tehnice şi 3 mese rotunde
pentru partenerii români
(întâlniri tehnice
la
Giurgiu—2 , Craiova,
Constanța şi Alexandria, 2
mese rotunde la Călăraşi
şi una la Mehedinţi) şi 4
întâlniri tehnice şi o masă
rotundă pentru partenerii
bulgari (întâlniri tehnice
la
Belene, Dobrich,
Vratsa şi Veliko Tarnovo,
o masă rotundă la Ruse),
cu
această
ocazie
beneficiarii
având
posibilitatea să clarifice
problemele identificate în
implementarea propriilor
proiecte.

Dobrich 20.07.2012

Giurgiu 29.08.2012
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